Balanço Individual em 30 de setembro de 2018
Unidade monetária: euro

2018

2017

Ativos
Caixa e saldos de caixa em bancos centrais
Dinheiro em caixa

65.224

96.585

1.640.108

2.001.066

1.020.090

20.000

1.045.714

801.028

Saldos de caixa em bancos centrais
Outros depósitos à ordem
Ativos ao justo valor através de lucros e prejuízos
Títulos de dívida
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
Empréstimos e contas a receber
Títulos de dívida
Empréstimos e adiantamentos
Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira do risco da taxa de juro
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Ativos tangíveis
Ativos fixos tangíveis

202

Propriedades de Investimento
Ativos intangíveis
Goodwill
Outros ativos intangíveis

33.625

11.889

1.992

85.768

2.690.250

3.059.971

6.497.002

6.076.509

4.685.180

3.881.774

Ativos por impostos
Ativos por impostos correntes
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda
ATIVOS TOTAIS
Passivo
Passivos financeiros detidos para negociação
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor atráves dos resultados
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Depósitos
Outros passivos financeiros
Derivados - Contabilidade de cobertura
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela carteira de cobertura de risco de taxa de juro
Provisões

2045

Passivos por impostos
Capital social reembolsável à vista
10.787

469.092

4.695.967

4.352.911

1.000.000

1.000.000

13.847

123.332

787.189

600.266

CAPITAL PRÓPRIO TOTAL

1.801.036

1.723.598

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS TOTAIS

6.497.002

6.076.509

Outros passivos
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda
PASSIVOS TOTAIS
Fundos próprios
Capital realizado
Capital não realizado mobilizado
Prémios de emissão
Capital próprio emitido, exceto instrumentos de capital próprios emitidos
Outro capital próprio
Outro rendimento integral acumulado
Lucros retidos
Reservas de reavaliação
Outras reservas
Reservas ou prejuízos acumulados de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas
Outros
Títulos do Tesouro
Lucros ou prejuízos atribuíveis aos proprietários da empresa - mãe
Dividendos provisórios
Interesses minoritários (Interesses que não controlam)

